FICHE “Brugge Dialoogstad”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Stad Brugge – dienst Welzijn
Project/initiatief: Brugge Dialoogstad
Sector: armoedebeleid
Werkingsgebied: Brugge (centrum en deelgemeenten)
Samenwerkingsverband tussen: stad Brugge en alle armenverenigingen
Contactadres: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2 – 8000 Brugge
Startjaar: 2010
Contactpersoon:
naam: Chris Deloof (secretaris) en Jo Dhaenens (voorzitter)
adres: dienst Welzijn, Frank van Ackerpromenade 2 – 8000 Brugge
tel: 050 44 80 00
mail: chris.deloof@brugge.be
website: www.brugge.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Op initiatief van ATD Vierde Wereld Brugge werd in aansluiting met het bestaande
Armoedeplatform van Brugge (werkgroep binnen het OCMW) een werkgroep samengesteld
om het "Europees jaar ter bestrijding van armoede" (2010) op een passende wijze in de
belangstelling te brengen. Deze werkgroep (die vanaf december 2010 "Brugge Dialoogstad"
werd genoemd) stelde van in het begin als uitgangspunt om het “Europees jaar ter bestrijding
van armoede” (2010) ook in Brugge weerklank te laten vinden.
Doelstellingen
• Een ontmoeting en dialoog tot stand brengen tussen mensen in armoede (via de Brugse
armenverenigingen) en de beleidsverantwoordelijken van de stad Brugge in een klimaat
van vertrouwen en respect voor ieders inzet.
• Vanuit de vergadering van Brugge Dialoogstad wegen op het beleid en het beleid
verantwoordelijkheden laten opnemen.

Doelgroep
De Brugse armenverenigingen en beleidsmensen vanuit Stad Brugge en OCMW Brugge.

Korte beschrijving van de werking
Er wordt in een maandelijkse vergadering met veel respect en gevoel gepraat over en vooral
geluisterd naar de thema’s die door de armenverenigingen worden aangebracht. Dat zijn
voornamelijk: arbeid, cultuur, gezondheid, participatie, onderwijs, vooroordelen en wonen.
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Daarnaast is het de bedoeling om tweejaarlijkse te werken naar “dialoogtafels” toe waarin één
thema grondig worden uitgewerkt via verschillende tafels waar verdiepend wordt in dialoog
gegaan. De dialoogtafels die tot nu toe aan bod kwamen, zijn: armoede in het algemeen
(2011) onderwijs (2013) en wonen & huisvesting (2015).
Vanaf september 2016 zijn we van start gegaan met een nieuwe werkmethode met opsplitsing
in kernvergaderingen en algemene vergaderingen. Deze werkmethode is in het leven geroepen
om de mensen in armoede nog meer aan het woord te laten en meer te bereiken omdat de
algemene vergaderingen meer en meer bevolkt werden door professionelen en beleidsmensen.
Het woord van de arme zelf werd nog veel te weinig gehoord.

Visie op vermaatschappelijking
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